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Požehnanie utrpenia
Predspev: Najsvätejší,
Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli
nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri rozličnosti
jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil. Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami
a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to
ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu.
Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu
Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa
svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane.
Amen.
Pieseň č. 361
Sláva, pozdrav, kolekta
Epištola 1Pt 1, 3-7
Pieseň č. 456
Evanjelium Mt 11, 28-30
Pieseň č. 200
Kázeň Zj 3, 14-22
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 625
Antifóna č. 52
Kňaz: Buďme činiteľmi slova. Haleluja.
Zbor: A nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú samých seba.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 625

KKáázzňňoovvýý tteexxtt:: Zj 3, 14-22
14 Anjelovi cirkevného zboru laodikejského napíš: Toto hovorí Amen, Verný a
pravý svedok, Počiatok Božieho stvorenia: 15 poznám tvoje skutky, že nie si ani
studený ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci! 16 Takto, že si vlažný, ani
horúci ani studený, vypľujem ťa z úst. 17 Keď hovoríš: som bohatý, zbohatol
som, nič nepotrebujem, a nevieš, že si biedny, aj úbohý, aj chudobný, aj slepý, aj
nahý, 18 radím ti: kúp si odo mňa ohňom prepáleného zlata, aby si zbohatol,
biele rúcho, aby si sa odel, aby sa neukazovala hanba tvojej nahoty, a (kúp si)
kolýriovej masti pomazať si oči, aby si videl. 19 Ja všetkých, ktorýchkoľvek
milujem, vychovávam a trestám. Rozhorli sa teda a kajaj sa! 20 Ajhľa, stojím pri
dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a
budem stolovať s ním a on so mnou. 21 Kto zvíťazí, tomu umožním sedieť so
mnou na mojom tróne, tak ako aj ja som zvíťazil a sedím so svojím Otcom na
Jeho tróne. 22 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom!

M
Miillooddaarryy
* Milotka Jánošová s rodinou pri rozlúčke so svojou tetou ďakuje za jej život
a požehnanie, ktorou ju Pán Boh sprevádzal. Prosí o Božie lekárstvo pre svoju mamu.
Venuje na náš CZ 50 €.

O
Ozznnaam
myy
*

Budúca nedeľa bude kajúca. Počas služieb Božích budeme mať Večeru Pánovu.

* Milí bratia a sestry, už dlhú dobu sa modlíme a prosíme o vedenie Duchom
Svätým a veríme, že od Neho sme dostali novú víziu, o ktorej Vám chceme povedať.
Na každom z našich štvrtkových stretnutí, zažívame vždy vzácnu Božiu prítomnosť
a prežívame krásne spoločenstvo. Keďže počet mladých ľudí, ktorí na tieto stretnutia
chodia viac-menej pravidelne, je veľmi malý, rozhodli sme sa rozšíriť vekovú hranicu
tých, ktorých chceme pozývať. Zo stretnutí, nazvaných „Mládež“, chceme urobiť
stretnutia ľudí, ktorí možno skutočným vekom už nepatria celkom k najmladšej
generácii, ktorej hovoríme mládež, ale sú mladí duchom a hlavne hladní po Pánovi
Ježišovi a majú túžbu po spoločenstve modlitieb a chvál s ostanými súrodencami vo
viere a rozhodli sa, že sa chcú zdieľať, žehnať si navzájom a zamýšľať sa nad Božím
Slovom, lebo Slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný
meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a je schopné posudzovať
hnutie a zmýšľanie srdca. Chceme, ba čo viac, veľmi potrebujeme, aby Slovo Božie,
ktoré má moc spasiť naše duše, rástlo a rozmáhalo sa. Pozývame Vás teda na
stretnutie nového, veríme, že širšieho, spoločenstva „Od-mlad“. Prvé stretnutie
plánujeme 26.9.2013 o 18,30h.
(Helka a Aďka)

